
 
MUNICIPIUL  CRAIOVA   
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA           
                      PROIECT 

        HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind  scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a unor  surafeţe de teren   

aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situate în pieţele din 
municipiul Craiova 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
31.10.2013; 

Având în vedere raportul nr.156173/2013 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin care se 
propune scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a unor suprafeţe de teren  
aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situate în pieţele din municipiul 
Craiova;  

În conformitate cu prevederile art.14 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică 
şi regimul juridic al acesteia, modificată şi completată şi Titlul IX, Capitolul V, art.1809-1810 
Cod Civil; 
          Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.24/2011 referitoare la 
reorganizarea Serviciului Public Administraţia Pieţelor şi Târgurilor Craiova, în societate 
comercială cu răspundere limitată cu doi asociaţi, având denumirea de S.C Pieţe şi Târguri 
Craiova S.R.L.  
          În temeiul art.36, alin.2, lit. c coroborat cu alin.5, lit. a, art.123, alin.1, art.45, alin.3, 
art.61, alin.2 şi art.115 alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia 
publică locală; 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, pe o perioadă de 3 ani, a 
unor suprafeţe de teren  aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situate 
în pieţele din municipiul Craiova, identificate în anexa nr.1 care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă Studiile de oportunitate şi Caietele de sarcini în vederea închirierii 
suprafeţelor de teren identificate la art. 1, conform anexelor nr. 2 – 7, respectiv 
anexelor nr.8-13 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Preţul minim de pornire al licitaţiei se stabileşte în conformitate cu Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.2/2013, modificată, privind impozitele şi 
taxele locale, pentru anul 2013. 

Art.4. Se împuterniceşte administratorul S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. să semneze 
contractele de închiriere a suprafeţelor de teren identificate la art.1 din prezenta 
hotărâre. 

  Art.5.  Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. vor aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
            INIŢIATOR,              AVIZAT, 
               PRIMAR,                SECRETAR, 
 Lia - Olguţa VASILESCU                    Nicoleta MIULESCU 



 
MUNICIPIUL CRAIOVA 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                               
DIRECŢIA PATRIMONIU                                                                                                     
Serviciul Patrimoniu 

      Nr .156173 / 21.10.2013                           SE APROBĂ, 
                          PRIMAR 

     Lia Olguţa  Vasilescu
     
   

                                                                                                                                                                                                            
                                                                                      
  
                   R A P O R T , 

 

      Prin adresa înregistrată la   Consiliul Local al Municipiului Craiova sub nr. 248/15.10.2013  S.C. PIEŢE  ŞI  TÂRGURI  
Craiova  SRL transmite  raportul nr.22513/14.10.2013 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică pe o perioadă 
de 3 ani, a unor terenuri  situate în pieţele municipiului Craiova.  

  Propunerea  este motivată de următoarele considerente: 

Prin HCL 24/04.02.2011, Consiliul Local al Municipiului Craiova a aprobat la art.1, reorganizarea Serviciului Public 

Administraţia Pieţelor şi Târgurilor Craiova  în societate comercială cu răspundere limitată cu doi asociaţi, respectiv 

SC„Salubritate Craiova”SRL şi Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova sub  denumirea SC ”Pieţe 

şi Târguri Craiova” SRL avand  ca obiect principal de activitate -inchirierea si subinchirierea bunurilor proprietate 

publica si privata ale Municipiului Craiova situate in pietele si targurile Municipiului Craiova. 

Spaţiile şi terenurile ce aparţin domeniului public şi privat al municipiului Craiova situate în pieţe şi târguri   au fost 

transmise în concesiune către SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL ,conform contractului  înregistrat la Primaria 

Municipiului Craiova sub nr 4487/12.01.2012 şi la SC PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA SRL sub nr 1161/12.01.2012.Pentru  

îndeplinirea obiectului de activitate şi creşterea veniturilor societăţii se propune aprobarea închirierii prin licitatie 

publică a urmatoarelor bunuri ce apartin domeniului public al municipiului Craiova : 

 1.Un teren ce aparţine domeniului public al Municipiului Craiova,în suprafaţă de  50,07 mp,situat in Piaţa Big 

Craioviţa Nouă, identificat la poziţia nr. 16 cf. releveului certificatului de urbanism nr 1726/11.09.2013. 

 2.Un teren  ce aparţine domeniului public al Municipiului Craiova,în suprafaţă de 28,63 mp, situat în Piaţa 

Gării, identificat la poziţia nr 6 cf. releveului certificatului de urbanism nr 1727/11.09.2013. 

 3.Un teren liber ce aparţine domeniului public al Municipiului Craiova,in suprafaţă de 84,39 mp,situat in Piaţa 

Valea Roşie, identificat la pozitia nr 32 cf. releveului certificatului de urbanism nr 1728/11.09.2013. 

 4.Un teren liber ce aparţine domeniului public al Municipiului Craiova,în suprafaţă de 28,00 mp,situat în Piaţa 

Valea Rosie, identificat la poziţia nr 95 cf. releveului certificatului de urbanism nr 1725/11.09.2013. 



 5.Un teren liber ce aparţine domeniului public al Municipiului Craiova,în suprafaţă de 11,11 mp,situat în Piaţa 

Centrală,identificat la pozitia nr 102 cf. releveului certificatului de urbanism nr 1741/17.09.2013. 

 6.Un teren liber ce aparţine domeniului public al Municipiului Craiova,în suprafaţă de 75,17 mp,situat în Piaţa 

1 Mai, identificat la pozitia nr 4 cf. releveului certificatului de urbanism nr 1742/17.09.2013. 

 Autoritatea locală a instituit prin HCL nr.2/2013 , taxe minime pentru scoaterea la licitaţie şi ocuparea 

terenurilor apartinând domeniului public şi privat, cu construcţii provizorii şi terase în care se desfasoară activităţi 

comerciale,productie , prestări servcii,situate în pieţele agroalimentare şi târguri . 

În conţinutul  art. 71  din Hotărârea nr. 2/2013  a Consiliului Local al Municipiului Craiova privind impozitele şi taxele 
locale - Anexa nr.11 se prevăd taxele minime lunare  pentru scoaterea la licitaţie /folosinţa terenurilor aferente  
spaţiilor comerciale şi construcţiilor provizorii situate în pieţele agroalimentare şi târg şi aflate în administrarea SC 
Pieţe şi Târguri Craiova SRL astfel că se va  utiliza ca valoare de pornire a licitaţiei  valoarea stabilită în Anexa nr.11 
menţionată  anterior.Propunerea privind închirierea prin licitaţie publică a  spaţiului situat în  Piaţa Centrală din 
Municipiul Craiova are ca temei următoarele: 

Potrivit dispozitiilor art. 14 din Legea nr. 213/1998 modificată,privind proprietatea publică şi regimul juridic al 
acesteia “(1) Închirierea bunurilor proprietate publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale se aprobă, 
prin hotărâre  a Consiliului Local, iar contractul de închiriere va cuprinde clauze de natură să asigure exploatarea 
bunului închiriat, potrivit specificului acestuia, (2) Contractul de închiriere se poate încheia, după caz, cu orice 
persoană fizică sau juridică, română sau străină, de către titularul dreptului de proprietate sau de administrare”. 
Totodată, conform prevederilor art.123 alin. 1 din Legea 215/2001, republicată cu modificările şi completările 
ulterioare privind administraţia publică locală “(1) Consiliile locale hotărăsc ca bunurile ce aparţin domeniului public   
să fie date în administrarea regiilor autonome şi institutiilor publice, să fie concesionate ori să fie închiriate. Acestea 
hotărăsc cu privire la cumpărarea unor bunuri ori la vânzarea bunurilor ce fac parte din domeniul privat, de interes 
local sau judetean, în conditiile legii.(2)Vânzarea, concesionarea şi închirierea se fac prin licitatie publică, organizată în 
conditiile legii”. 

 Faţă de cele prezentate, în conformitate  cu prevederile art.14 ale Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică  şi 
regimul juridic al acesteia  ,modificată şi completată, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.24/2011 referitoare la  reorganizarea Serviciului Public Administraţia Pieţelor şi Târgurilor Craiova ,în societate 
comercială cu denumirea de S.C. Pieţe  şi Târguri Craiova S.R.L. cu Titlul IX,Capitolul V,art.1809-1810 Cod Civil,în 
temeiul   art. 4 alin. 2 ,art 10,  art 36,alin2,lit.c coroborat cu alin5,lit.a, art 123  din Legea nr. 215/2001 
,republicată,privind  administraţia  publică locală   propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova: 

1.Scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, pe o perioadă de trei ani ,a unor suprafeţe de teren care aparţin  
domeniului public al municipiului Craiova situate în Pieţele  Municipiului  Craiova  ,identificate conform Anexei nr.1 la 
prezentul raport. 

2.Aprobarea Studiilor de oportunitate şi Caietelor de sarcini în vederea închirierii suprafeţelor de  teren identificate la 
punctul 1 conform Anexelor nr.2-7 ,respectiv Anexelor nr.8-13 la prezentul raport. 

3.Preţul minim de pornire al licitaţiei se stabileşte în conformitate cu art.71 din Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.2/2013 privind impozitele şi taxele locale pentru anul 2013,modificată. 

4.Împuternicirea administratorului S.C.PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L.  să semneze   contractele de închiriere 
prevăzute la punctul 1 din prezentul raport.  

 



   

 

 Director Executiv,                                                                                      Şef Serviciu,                                            

 Cristian Ionuţ Gâlea                                                                                         
          Cristina Daniela Radu                                         
  

           

 

                                                                                                                             Întocmit. 

  Avizat pentru legalitate,                                                                               Cons.Silvia Nănău   
Cons.jur Cristian Ionuţ Gâlea                                                                                       
                                                                                                    

           

 

 

 

 

 

 

 

                      

                                                                                                                                   ANEXA  nr.1 

 

TERENURI PROPUSE PENTRU SCOATEREA LA LICITAŢIE PUBLICĂ ÎN VEDEREA INCHIRIERII 

 

 

 



 

Nr crt Denumire bun 

propus pentru 
închiriere  

Suprafaţa teren 
propus pentru 

închiriere 

Denumire Piaţa  Poziţie 
Cadastrală 

1 Teren 50,07 mp Piata Big Craiovita Noua Poz 16 

2 Teren 28,63 mp Piata Garii Poz 6 

3 Teren 84,39 mp Piata Valea Rosie Poz 32 

4 Teren 28,00 mp Piata Valea Rosie Poz 95 

5 Teren 11,11 mp Piata Centrala Poz 102 

6 Teren 75,17 mp Piata 1 Mai Poz 4 
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